
Grensoverschrijdend gedrag

bij bewegen en sport

K. De Martelaer (Vrije Universiteit Brussel – Universiteit Utrecht)

A. Aerts (Centrum Ethiek in de Sport)



Integriteit bij bewegen en sport

• Geloven in positieve effecten van bewegen & sport: gezondheid, 
integratie, vorming van sociaal kapitaal, netwerken, ...

• Wie de integriteit van een sporter, sportorganisatie,  
sport(bege)leider, sporttak… schendt, schaadt (a) de ontwikkeling/ 
welbevinden van sporter(s) & (b) het imago van bewegen & sport.

• Discussies over de manier waarop personen, organisaties en 
besturen in de sportwereld omgaan met conflicterende normen en 
waarden in concrete situaties. Bespreekbaar maken 
integriteitskwesties & concreet beleid & actieplannen 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fb%2Fintegrity-hand-drawn-vector-illustration-stick-figure-businessman-holding-board-written-72630707.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fillustration%2Fcartoon-integrity.html&docid=usBEAplt6x2NsM&tbnid=QCROI0_VS64LfM%3A&vet=10ahUKEwjTy7SFy7LmAhWGohQKHX_1A4EQMwhLKA0wDQ..i&w=800&h=796&bih=862&biw=1920&q=cartoon%20integrity&ved=0ahUKEwjTy7SFy7LmAhWGohQKHX_1A4EQMwhLKA0wDQ&iact=mrc&uact=8


Integriteit bij bewegen en sport

Auteur & jaartal Omschrijving

Gardiner, Parry, & 

Robinson (2017)
Taking responsibility for the representation of one’s 
identity and one’s (especially ethical) commitments, and a 
concern for reputation.

Ibrahim (2016) The intention of the individual to act in a sportsperson-
like way, 
regardless of how their actions will be received by their 
fans, peers, coaches, or officials.

Treagus, Cover, & Beasley 

(2011)
Respect for oneself and others, 
moral responsibility and accountability.

Van der Steeg et al. (2019)



Seksuele Integriteit

in sport- en beweegcontexten: 

het bewust, respectvol en verantwoordelijk omgaan met het 
eigen en andermans lichaam, opvattingen, relaties en gedrag 

met betrekking tot seksualiteit en gender, 

met het doel bij te dragen aan plezier, ontwikkeling, 
weerbaarheid en veiligheid van ( jonge) mensen in de sport. 

Van der Steeg et al. (2019)



Integriteit(sschendingen)?

United Nations Convention on the Rights of the Child:

“… all forms of physical or mental violence, injury and abuse, 
neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, 

including sexual abuse.” 



Integriteit bij bewegen en sport
Grensoverschrijdend gedrag



Enkele getuigenissen

“Ik had een blessure aan de rug, maar ze verplichtten me om 
toch te vechten… Het eindigde met een zware blessure. Ik 
moest zes maanden revalideren. De meerderheid van de 

coaches redeneert zo. Ze denken niet aan de risico’s voor de 
atleten, maar alleen aan de resultaten.”

Bron: Safeguarding Youth Sport, Europese Commissie Erasmus+ Project, Centrum 
Ethiek in de Sport (2015)



Enkele getuigenissen

“Op een bepaald moment werden onze prestaties puur gelinkt aan 
ons gewicht. Wij moesten soms vier keer per dag op de weegschaal 

gaan staan. (…) Als er een oefening niet goed lukte, dan was dat 
door je gewicht. Zo creëer je uiteraard een probleem rond voeding”

“Het was een fout van mijn entourage, ik geef dat echt heel eerlijk 
toe. (…) Het is belangrijk dat er medische begeleiding is en dat de 

trainers daar oog voor hebben."

Bron: Aagje Vanwalleghem in De Rotonde over haar eetstoornis, www.radio2.be

http://www.radio2.be/


Enkele getuigenissen

Een sportbegeleider staart naar de borsten 
van een meisje (13 jaar) en maakt een 

seksueel getinte opmerking.

Bron: Sport Met Grenzen Vlaggensysteem, ICES & Sensoa 2019 
www.sportmetgrenzen.be

http://www.sportmetgrenzen.be/


Enkele getuigenissen

Een jongen (15 jaar) maakt foto’s van de 
meisjes onder de douche en stuurt die 

naar de rest van zijn ploeg.

Bron: Sport Met Grenzen Vlaggensysteem, ICES & Sensoa 2019 
www.sportmetgrenzen.be

http://www.sportmetgrenzen.be/


Vormen grensoverschrijdend gedrag

Fysiek:

• Dwingen om door te trainen bij pijn of blessure

• Fysieke straffen bij slechte prestaties

• Onredelijk zware trainingsregimes

• Extreme voedings- en dieetschema’s

Emotioneel:

• Vernederende opmerkingen, intimidatie, negeren, pesten

• Onredelijke kritiek op prestaties, uiterlijk, …

• Mentale druk door onredelijk hoge doelstellingen

Seksueel:

• Ongewenst seksuele opmerkingen, berichten, aanrakingen

• Seksuele handelingen in ruil voor privileges

• Grooming, aanranding, verkrachting



Prevalentie grensoverschrijdend gedrag

Hele sportsector Topsport

Fysiek 11% 25%

Emotioneel 38% 55%

Seksueel 14% 29%

Bron: Interpersonal violence against children in sport, Tine Vertommen, UA (2017)



Risicofactoren (top)sport

• Win-at-all-cost cultuur

• Angst voor sportieve gevolgen van onthulling

• Macht van de coach

• Zelfbeeld sterk gelinkt aan sportieve prestaties

• Gelegenheden: douches, kleedkamers, aanrakingen

• Ambitie sporter <-> druk competitie



Rol entourage



Rol entourage

Sportarts, kinesist, diëtist, psycholoog... cruciale rol bij:

1. Kwaliteit en preventie GG

• Rolmodel

• Bewustwording voor en begrip van risicofactoren GG vergroten

2. Aanspreekpunt bij vermoeden of onthulling van incident GG

• Uitstekend geplaatst voor opmerken signalen GG: neutraal, vertrouwelijk

• Opmerkzaam zijn, ernstig nemen en adequaat reageren

• Doorverwijzingsmogelijkheden kennen binnen/buiten entourage en focus 
op interdisciplinaire aanpak

Concreet: vragenlijst sportmedische keuring, www.sportkeuring.be

http://www.sportkeuring.be/


Rol & competenties medische staf

Code van medische deontologie:

4 pijlers

✓Professionaliteit
✓Respect
✓Integriteit
✓Verantwoordelijkheid

✓Centrale plaats patiënt



Vragenlijst sportmedische keuring



Competenties Seksuele Integriteit

Van der Steeg et al. (2019)

INTEGRITEIT (3 dimensies)

✓ (Zelf)bewustzijn & sensitiviteit

✓ Dialoog & duidelijkheid creëren

✓ Oprechtheid, verantwoordelijkheid nemen & ethisch 
handelen

SEKSUALITEIT (3 dimensies)

✓ Lichaam & lichamelijkheid

✓ Seksuele & gendernormen en overtuigingen

✓ Seksueel gedrag & seksuele relaties



Competenties Seksuele Integriteit

Van der Steeg et al. (2019)



Rol & competenties medische staf

Competenties medische staf?

Wat in opleiding gezien?

Levenslang leren?

Waar nood aan?


